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jistě Vaší pozornosti neuniklo prezidentské
vyhlášení podzimních komunálních voleb do ZO,
stanovených na dny 10. a 11.10. 2014.
Čas je neúprosný a my máme za sebou další
čtyřleté období, pro které nám byla dána Vaše
důvěra. Ne vždy a ne vše se nám dařilo
a povedlo ke spokojenosti všech občanů, i když
občan je vždy na prvním místě. Vím, že zde
stále
zůstává
hodně
ke
zlepšování
a zvelebování našeho života v obci. Vy jste měli
možnost hodnotit naši práci a jednání. Kdo
obstál, ať zůstane, kdo nebyl přínosem, nechť
odejde a uvolní místo těm lepším.
Stává se, že řada z Vás přichází s kritikou při
hodnocení naší práce. Je to správné ve fungující
společnosti. (A také je to snadné). Ale není
správné, když zůstává jen u této kritiky a kritik
nepřichází, po vyslovení, také s myšlenkou
a s řešením, jak se dá vše napravit. A tak je to,
bohužel, ve většině případů.
(pokračování na následující straně)
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V této souvislosti, a také proto, se obracím na širokou veřejnost s žádostí, o zapojení se do tohoto
konání.
Proto ten z Vás, kdo má zájem o dění v obci, o zlepšování života i prostředí v obci, kdo ví kde
a jak, by se dalo mnohé vylepšit, řešit, nebojí se a má chuť uplatňovat své názory, nápady
a myšlenky, svůj osobní čas je ochoten věnovat druhým, nebojí se konfrontace a není mu obec
lhostejná, pojďte do voleb a staňte se zastupiteli obce.
Sami si pak zvolte ty nejlepší z Vás, pro které bude na prvním místě Vaše spokojenost
a blaho obce. Ne vlastní zájem.
V době voleb Vás pak prosím, přistupujte k tomuto vážnému a slavnostnímu aktu velice
rozvážně a zodpovědně, ne bez uvážení. A až svůj hlas budete vkládat do volební urny, mějte
na paměti, že ho dáváte těm nejlepším a pro svou vlastní, lepší budoucnost a rozkvět obce.
A přijďte všichni, kdo máte právo volit, protože zde můžete svobodně prokázat svou vůli.
Kdo bude mít zájem o kandidatůru do zastupitelstva obce Dolní Brusnice, může se obrátit
na OÚ, kde mu budou potřebné informace podány.
Neváhejte, volby jsou na dosah a čas pro podání je termínově omezen!
Suchý Jan - starosta
obce Dolní Brusnice

KLUB DŮCHODCŮ v Bílé Třemešné
POŘÁDÁ ve čtvrtek 21.8.2014
ZÁJEZD
-------------------------------BĚLÁ POD BEZDĚZEM – exkurze ve sklárně
JEŠTĚD – dosažení VRCHOLU
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ NÁVŠTĚVA

ŠKODA MUZEA v MLADÉ BOLESLAVI
ČLEN KLUBU DŮCHODCŮ - 150,- Kč
OSTATNÍ
- 200,- Kč
ODJEZD AUTOBUSU Z BÍLÉ TŘEMEŠNÉ
v 7.00 HOD.
Závazné přihlášky přijímá paní Krejcarová 30.7. 2014
od 9,00 do 11,00 hod. na OÚ
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Konec války na Trutnovsku
Dnem kapitulace se stal 9. květen. 8. května pozval trutnovský landrát zástupce místních
Čechů. Výsledkem tohoto setkání bylo převzetí moci starousedlými Čechy. V čele prvního
národního výboru stanul Ludvík Kadaník. První jednání nového orgánu bylo rychle přerušeno,
jeho aktéři se obávali od Královce neustále proudících jednotek zdecimované německé armády.
Krátce po poledni devátého května dorazila do Trutnova dvacetihlavá jednotka české armády
v čele s majorem Zdeňkem Líkařem. Prvním úkolem nové posádky bylo navázat kontakt
s předvoji osvobozenecké armády. Motospojce se to podařilo u Petříkovic. Poté se Líkař oficiálně
setkal s vedením sovětských jednotek – v Poříčí před továrnou Kara. V pět hodin odpoledne
už na náměstí zaparkovala kolona deseti samohybných ruských děl. Němci se snažili předat
správu města Čechům hlavně proto, aby Rusové a jejich polští spojenci město nezplundrovali.
Češi ovšem nijak nezasáhli a tak docházelo k plundrování, rabování, znásilňování a zabíjení.
Rusům bylo jedno, zda znásilňují Němky nebo Češky. Česká děvčata našla ochranu na okresním
úřadě, Němky nikde.
10. května pověřil Národní revoluční výbor krajský v Jičíně osobním příkazem Vlastimila
Brunclíka založit v Trutnově národní výbor. Začtěme se teď opět do vzpomínek odborného
učitele, který toho času působil ve Dvoře Králové a Jičínští ho jako znalce trutnovských poměrů
zvolili očividně záměrně:
"12. 5. 1945… Jel jsem tedy na KRNV beze strachu.
V kapse jsem měl malý belgický browning ráže 3,5 mm.
Na výboru jsem nejprve obdržel dekret a musel čekat, než
se pro mne sežene auto… Dozvěděl jsem se, že Trutnov už
nemá vlakové spojení na Jaroměř ani na Starou Paku, že není
ani železničním telefonem dosažitelný, že v lesích jsou
prchající desertéři… Po druhé hodině ranní jsme tatrou, které
se říkalo žehlička, vyjeli z Jičína, ale už za křižovatkou
na Bělohrad jsme se museli dát polními cestami, takže jsme
do Nové Paky dojeli k páté hodině ranní (tam už bylo všechno
vzhůru, čekal se příchod větší jednotky RA od Trutnova); zatím tu jsou jen průzkumníci. Přirozeně jsem
se jim představil a informoval se na cestu do Trutnova… poradili mi, abych své auto ozdobil čsl. vlajkou,
nápisem v azbuce: „Komisař trutnovského okresu“ a před každou potkanou jednotkou rudé armády
zastavil, mával bílým praporkem a legitimoval se bumážkou, kterou mi na kus papíru azbukou napsali…
17. hodiny, oklikou kolem cihelny, poněvadž viadukt mezi Dolním Starým Městem a Trutnovem byl
mohutným zátarasem. Liduprázdnou ulicí až na náměstí připomínal Trutnov vymřelé město. Na náměstí,
kde pravděpodobně se odzbrojil nějaký oddíl německé armády, byly hromady výstroje, tanky, rozbitá
vozidla, mrtvoly koňů a pravděpodobně i mrtví příslušníci wehrmachtu. Mrtvolný zápach tomu
nasvědčoval… Podloubím se dostaneme k okresnímu úřadu. Po delším bouchání na dveře, okna v přízemí,
objeví se v okně hlava. Hofman vulgo Zástěrkář si ověřuje, kdo to bouchá, a když mě poznal, otevře a vede
do druhého poschodí.
Tam mě vítají stavitel Kadaník, dva truhláři. Chybí tu jediný, vulgo Leona, poněvadž za 1. republiky
vedl prodejnu obuvi stejného jména. V okupaci, poněvadž žil ve smíšeném manželství, byl to můj naprosto
spolehlivý zpravodaj… (Brunclík pracoval po dobu okupace jako vyzvědač, dokonce ho v roce 1944 naoko
propustili ze školní služby a nasadili k Todtově organizaci do Račic.)"
zdroj textu: www.krkonose.krnap.cz; zdroj fotografie: archiv muzea Trutnov
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Volejbalový turnaj v Dolní Brusnici
Dne 28.6.2014 se uskutečnil tradiční volejbalový turnaj, pořádaný panem
Petrem
Stránským,Martinem Stránským ml.a řadou dobrovolníků ze členů místní TJ. Tento rok byl
o soutěž mimořádný zájem, což dokazoval počet zúčastněných družstev. Mezi sebou se utkalo
celkem deset týmů, a to za krásného počasí. Jelikož se hrálo celý den, ti nejlepší změřili svoje
síly až k večeru. Tým domácích se, i přes veškeré snahy, umístil na krásném posledním místě.
To ale nikomu nevadilo, protože turnaj byl veden ve sportovním a zábavném duchu. Překvapením
pro hráče byla zábava s živou hudbou, o kterou se postaralo Duo Arnika - Zdenek Kramar a Jana
Stránská. Důkazem, že se akce povedla, byla účast volejbalistů až do ranních hodin, kdy přestala
hrát hudba.

Nám nezbývá než poděkovat všem pořadatelům a organizátorům vydařené akce, v prvé
řadě jmenovaným, kteří tuto tradici a organizaci měli především na svých bedrech, za propagaci
a reprezentaci naší obce a za příklad dalším šikovným a akčním občanům, ať z řad mladších nebo
starších, kteří chtějí, aby se v naší obci žilo stále lépe a dokáží vnést do našeho života radost ze
společného konání.
Vážíme si toho, že dokážete takovou akci zorganizovat, i když je to na úkor svého osobního
volna, pohodlí a pro radost nás všech. Děkujeme. Jan Suchý.

Autor článku: Petr Stránský
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Dětský den
V sobotu 21. června se na hřišti v Dolní Brusnici uskutečnil již tradiční Dětský den. Letos
organizátoři akce zvolili téma myslivosti, a proto na návštěvníky čekala prohlídka loveckých psů
s poučným odborným výkladem od členů Mysliveckého sdružení Zvičina i řada poznávacích,
tvořivých a zábavných soutěží. Velkou pozornost, nejenom u dětí, si získala paní Mazuchová se
svými dovezenými dravci. Nejoblíbenější mezi dětmi byl puštík obecný se jménem Rozárka.
Atraktivitu celého odpoledne doplňovala hudba Duo Arnika, jejichž vystoupení podporovalo
uvolněnou a veselou atmosféru až do večera. I přes chladnější počasí se zde sešlo přes 60 dětí
v doprovodu rodičů a prarodičů. Z pohledu organizátorů hodnotíme Dětský den, jako vydařený
a těšíme se na všechny zase příští rok.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli uskutečnit takovouto akci. Dále
děkujeme všem dětem, které se rozhodly, že odpoledne stráví na našem Dětském dnu a vzaly
s sebou maminky, tatínky, tety a strýce i sousedy, co bydlí přes silnici.
Akci podpořili: Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o., místní podnikatelé a ZOO Dvůr Králové n. L.
Hlavní organizátoři akce: Marcela Janáková, Ivana Erbenová, Kateřina Syrová, Václav Syrový,
Jaroslav Kubů.

Foto: V. Syrový

Foto: V. Syrový

Foto: V. Syrový

Foto: V. Syrový

Autor článku: Marcela Janáková
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Tipy na osvěžující nápoje:
Mléčný koktejl
Ingredience:
½ šálku malinového sirupu, 1 balíček vanilkového
cukru, 1 lžíce vanilkové zmrzliny, 1 šálek mléka.

Stránská Jana
Král Jiří
Kubec Milan
Ponikelský Karel
Peterová Marie

Příprava:
Všechny přísady promícháme v mixéru
a podáváme ve velkých sklenicích na limonádu.

Ovocný koktejl
Ingredience:
2 meruňky (kompotové nebo čerstvé), 2 jahody, 1
lžička pomerančového sirupu, 1 l rybízového
moštu.

Žádáme občany, aby
maximálně šetřili s vodou!
Zejména prosíme o omezení
zalévání a napouštění
bazénů!

Příprava:
Meruňky a jahody vložíme do vysoké sklenice,
přidáme pomerančový sirup a kostky ledu.
Doplníme rybízovým moštem a krátce
promícháme.
zdroj: www.receptynagrilovani.cz

SVATOJAKUBSKÝ JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL KONANÝ PŘI PŘÍLEŽITOSTI
OSLAV 890 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY MĚSTA MILETÍN
KONATI SE BUDE V SOBOTU DNE 26.ČERVENCE LÉTA PÁNĚ 2014 OD DEVÁTÉ HODINY
RANNÍ DO RANNÍCH HODIN DNE NÁSLEDUJÍCÍCHO.
Bohatý program připraven bude, hojnost pití a dobrých pochutin, divadelních představení pro potomky
nejmenší, hudební umělci na dvou pódiích vystupovati po celý den budou, večerní taneční křepčení na
náměstí při diskotéce a v zahradě pivovárenské klidnější pak hudba hráti bude, sklepení klášterní otevřeno
bude, zámecká zahrada, muzeum v zámku zřízené, rodný dům našeho největšího rodáka Erbena Jaromíra
Karla, věž miletínská, kostel miletínský, řemesla různorodá předváděna budou, nová knížka o Miletíně
křtěna bude, spousta nových materiálu památečných k Miletínu vztahujících se, obrazů výstava k Miletínu
připravena bude, též fotek starých k Miletínu patřících, vojska husitská, valdštejnovská, pruská a rakouská
po náměstí sváděti souboje budou a to vše za pouhých 40 korun českých. Všichni vítáni budou, jak z
Miletína starobylého, tak širokého okolí. Program bližší vydán bude týden před konáním oslav.
Brusnický zpravodaj – obecní měsíčník pro občany obce Dolní Brusnice
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